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Lintujen katoaminen. Luonnonsuojeluideologia uhkaa lintulajistoa

Kuinka linnut kuolevat. Olen Päijänteen saaressa seurannut 60 vuotta lintujen pesintää ja mie-
lestäni pihapiirin lintujen katoamiseen suurimpana syynä ovat haukat ja pöllöt, jotka viime vuo-
sikymmenten aikana ovat olleet lintujensuojelun ykköskohteita, ja tietenkin myös varikset, tikat
ja oravat, nekin kuuluvat nyt totaalisen suojelun piiriin. Vuosikymmeniä sitten meidän vanhassa
luhtiaitassa pesi säännöllisesti räystäspääskyjä ja muita pihalintuja, mökin terassilla asui harmaa-
sieppo, ladossa västäräkki; peipposia, kivitaskuja, ja rastaita oli paljon, samoin kahlaajia, suoku-
kotkin kisailivat rantaniityllä. Kahlaajat ovat hävinneet lähes kokonaan, viime vuonna oli syöty
lehtokurppakin. Kaikki avopesiä tekevät lintulajit ovat vähenemistään vähentyneet, pihapiiriin
jäivät vain sellaiset, jotka pesivät pöntöissä; nyt ei ole juuri kirjosieppojakaan, jäljellä ovat vain
talitintit. Saaren ympäristö tuskin on köyhtynyt siitä, mitä se oli 1960-luvulla, jolloin Pohjois-
Päijänteen vesi oli täysin saastunutta, melkein lipeävettä.
 Viimeistä edellinen räystäspääskypari pesi meidän mökin kurkihirren päällä, kun rakensin teras-
sin seinää 10 sentin päähän sen pesästä. Vaikka kuinka hakkasin ja sahasin, niin pääskyset eivät
siitä häiriintyneet, vaan kasvattivat poikasensa ja saivat ne lentoon; koko pesye kävi silloin täl-
löin tervehtimässäkin meitä. Seuraavana kesänä räystäspääsky pesi verstaani oven yläpuolella ja
kasvatti sinä kesänä toisenkin poikueen. Me kuljimme samasta ovesta. Mutta sitten lähistölle il-
mestyi ampuhaukka ja pääskyset katosivat, ne käyvät vielä keväisin tutkimassa kaikki rakennuk-
set, mutta eivät jää pesimään. Pihoissa pesivät linnut turvautuvat ihmiseen, ne alkavat mieluiten
rakentaa pesää, jos kesämökillä on jatkuvasti asukkaita. 
 Räystäspääskyjen viimeisiä turvapaikkoja ovat olleet venesatamat. Ne ovat siirtyneet pesimään
laiturien ja vanhojen maantiesiltojen alle, jonne eivät oravat eivätkä variksetkaan pääse. Meillä
Päijänteellä silkkiuikut eivät ole enää moniin vuosiin kyenneet kasvattamaan aikuisiksi enempää
kuin kolme poikasta kesässä, useampaa ne eivät kykene suojelemaan harmaalokkeja ja muita
saalistajia vastaan.  Räkättirastaskaan ei pesi enää metsässä, vaan pihapuissa tai rakennusten nur-
kissa. Kalalokitkin ovat siirtyneet pesimään aitan katolle. Nykyisin esimerkiksi haahkojen pesät
säilyvät enää vain talojen pihoissa, ja kun haukat ja pöllöt levittäytyivät kaupunkeihin, Katajano-
kaltakin pulut katosivat, muuttivat maalle; muutaman pulun söi kanahaukka meidänkin terassilla.
Satakielet katosivat, kohta taitavat mennä mustarastaatkin. Lehdissä on julistettu suurena luon-
nonsuojelun saavutuksena, kuinka merikotkille on syntynyt ennätysmäärä poikasia, tällaiset ilo-
uutiset tietävät haahkojen ja muiden vesilintujen häviämistä Suomen vesiltä.
 Ainoat vesilinnut, joiden poikueet näyttävät säilyvän, ovat sinisorsa, rantasipi ja tavi. Sorsaa ai-
nakin lokit pelkäävät. Se tarttuu leveällä nokallaan lokin siipeen tai jalkaan ja ravistaa sen poik-
ki.  Sorsa voi todella vatkata lokkiparan hengiltä. Tavin poikaset ovat jo pienestä pitäen vikkeliä
sukeltajia, niitä ei helposti tavoiteta. Joutsenilla on neljä poikasta niin kuin ennenkin ja kalalo-
keilla kaksi, mutta niitä puolustaakin koko yhdyskunta. Pari vuotta sitten (2019) saareen ilmestyi
kurkipari ja lähistölle haikaroita; joutsen, kurki ja haikara, siinäkö ovat vesilinnut, jotka tulevat
enää selviämään petolintujen suojelun aikakaudella. 

Turvaton elinympäristö. Nykyisen luontoideologian jatkuessa kaikkia talonpoikaiskukulttuurin
aikana Suomen levinneitä pihalintuja uhkaa häviäminen. Ennen pihapiiriin tulleet haukat ammut-
tiin ja naulattiin siivet levällään aitan oven yläpuolelle varoitukseksi muille. Lähellä olevat lokin-
pesät hävitettiin. Orava oli riistaeläin, se ei tullut ihmisten pihoihin, eivätkä varikset ja harakat-
kaan, ne uskaltautuivat vasta syksyllä tunkioille ja riihen nurkille. Nykyisin maaseudun yleisin
pihalintu on varis. Kaikki oli kohtalaisen hyvin vielä silloin, kun petolinnut ja lokit kävivät syö-
mässä kaatopaikoilla, mutta nyt ei mikään ole enää turvassa. 
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 Linnuilla, kuten räystäspääskysillä on oma kulttuurinsa ja elämän strategiansa. Ennen perimistä
ne tutkivat tarkasti, mitä uhkia ympäristössä on, ja ymmärtävät hyvin, että jos paikalla on paljon
petolintuja, tikkoja tai oravia, niiden poikaset syödään ja kesän pesiminen menee hukkaan. Jos
Suomesta ei enää löydy turvallisia elinympäristöjä, linnut muuttavat johonkin muualle. 
 Asiantuntijat  ovat kertoneet minulle,  ettei  lintujen katoamisen syynä ole  turvattomuus,  vaan
elinympäristön köyhtyminen, ravinnon puute, maatalous, soiden ojittaminen, muuttomatka Af-
rikkaan, ilmaston muutos... Jopa asuintalojen pihapiirit ovat liian köyhiä, istutuksia on liian vä-
hän eikä ravintoa riitä. Minusta asia on päinvastoin. Pihat ovat jatkuvasti rehevöityneet, koko
maa on pusikoitumassa umpeen. Ennen ei omakotitalojen pihoissa kasvanut juuri mitään, pari si-
reenipensasta, maalaistaloista nyt puhumattakaan. Entisaikaan ei hämäläisissä eikä karjalaisissa
talonpoikaiskylissä kasvanut edes puita ja pihan ruohonkin söivät lampaat, mutta siellä oli turva.
Nykyisin pihat on pikemminkin istutettu jo niin täyteen, etteivät linnut koe niitä turvallisiksi, ne
eivät viihdy tiheiköissä, vaan puoliavoimissa puistoissa ja puutarhoissa, joissa on näkyvyyttä.
 Pääskyset ovat kuulemma siirtyneet venesatamiin ja siltojen alle, koska lehmien vähennyttyä ei
ravintoa ole muualla kuin järvillä.  Meidän saaressa oli aikoinaan paljon pääskysiä, vaikkei maa-
tiloja ollut lähistöllä, vesi oli täysin lipeävettä eikä rannoilla kasvanut edes järviruoko. Tänä päi-
vänä meidänkin saaren rantoja kiertävistä ruovikoista löytää varmaan ravintoa siinä kuin laitu-
rien altakin.
 Pahimpia peipposten ja muiden pikkulintujen pesien hävittäjiä ovat tikat, ne kiertävät jatkuvasti
saarta ja tutkivat jokaisen puun. Kun olen seurannut, kuinka käpytikka tuhoaa systemaattisesti
saaren peipon pesät, tuntuu epäuskotavalta, että niiden häviämisen syynä on ravinnon puute tai
ilmastonmuutos. Luonto korjaa itsensä, linnut sopeutuvat ravinnon vaihteluihin, mutta kun am-
puhaukka alkaa istuskella pihapuussa, pikkulinnut katoavat enkä tiedä tulevatko ne enää takaisin.
Jäljelle jää vain muutama sulka.
 Totaalinen luonnonsuojelu, kaikkien lintujen, ennen kaikkea petolintujen määrän kasvattaminen,
on  muuttanut  pysyvästi  eri  lajien,  ennen  kaikkea  petolintujen  ja  niiden  saalislajien  välisiä
suhteita. 1960-1970 -luvulla maatalouden rakennemuutos lopetti Suomesta pientilat, pienviljeli-
jöiden kulttuurin, ja muutti kokonaan sen pihapiirin, johon vuosisatojen kuluessa Suomeen levin-
neet pikkulinnut olivat sopeutuneet. Entisaikaan oli tapana, että talojen päädyissä oli avoin luuk-
ku, josta pääskyset pääsivät vintille pesimään. Nykyisissä rakennuksissa on tuskin edes paikkaa,
johon pikkulinnut voisivat tehdä pesänsä. Kun nyt on syyllistetty karjatilalliset ja aletaan vaatia,
että maatiloilla tulee olla bioreaktori, alkaa uusi rakennemuutos. Maatalous muuttuu agroteolli-
suudeksi, automatisoiduksi suurtuotannoksi, jonka luomaan teknoympäristöön tuskin monet ny-
kyisistäkään lintulajeista voivat jäädä pesimään. Muuttomatka Afrikkaan on varmaankin yksi syy
lintujen vähenemiseen, mutta jospa tulevaisuudessa pikkulinnut eivät enää muuta meille asti,
koska Suomi on niille liian vaarallinen pesimisympäristö.
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